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TIP!
Kastanjerne kan også
trækkes på snor til en
flot
perlekæde.

LAV KASTANJEDYR
Efteråret er kastanjetid. Det er svært at lade være med at samle de rødbrune frugter
op på en tur i skoven, og der er mange timers aktiviteter med kastanjerne, når I kommer
hjem.
De blanke, rødbrune kastanjer er nemlig ikke kun smukke at kigge på og dejlige at have
i lommen. De er også sjove at lave dyr og fantasivæsener af.

Sådan gør I

1. Saml masser af kastanjer i forskellige størrelser. Det er lettest, hvis kastanjerne er friske.
2. Stik hul i kastanjerne med en strikkepind eller en syl der, hvor tændstikkerne.
skal sættes fast. Det kan være, I skal lade en voksen hjælpe, så I ikke stikker jer selv i
hånden.
3. Kastanjerne sættes sammen med tændstikker til dyr og fantasivæsener.
4. I kan putte lidt lim på enderne af tændstikkerne, inden de stikkes ind i
kastanjerne. Så er dyrene lidt mere holdbare.
5. Tændstikhovederne kan bruges til øjne, hale og fødder. I kan også bruge
andre naturmaterialer – for eksempel frøene fra bøg, eg, hassel og ahorn.
6. Slut af med at samle dyrene i en udstilling i vindueskarmen eller brug
dem til at lege med.

Gode råd om spisesvampe

TAG PÅ SVAMPETUR

•

Spis kun svampe, I kender. Er I det
mindste i tvivl, så lad dem være.

•

Brug kun de friske svampe til
madlavning.

•

Spis ikke vilde svampe i rå tilstand.
Vilde svampe skal gennemsteges
eller gennemkoges.

•

Hvis du har mistanke om svampeforgiftning, så søg læge eller tag på
skadestuen. Medbring evt. resterne
af svampene eller madrester, så de
kan analyseres.

Om efteråret bugner det med svampe i naturen. I Danmark har vi cirka 6000 forskellige arter.

Hvad skal vi have med?

Svampejagt kræver ikke meget udstyr. I skal bruge en flad kurv til at opbevare svampene. Poser duer
ikke, fordi svampene bliver mast under pres. Har I ikke en kurv, kan I også bruge en flad bakke eller en
overskåret mælkekarton.
Medbring også en lille kniv og måske en lille børste til at rense svampene med. Kniven bruges til at
skære det værste jord fra svampen, mens I med børsten hurtigt kan fjerne smådyr og snavs. Husk
også en svampebog eller en svampe-app, så I kan bestemme de arter, I finder.

Hvor skal vi tage hen?

Der er masser af gode steder at finde svampe. Om efteråret myldrer svampene frem i skoven. Men der
gror også svampe på græsplæner, marker, krat og sågar på fodboldbaner. Nogle svampe kan I finde hele
året. Det gælder fx mange af poresvampene, der vokser på træer.

BYG EN DRAGE
I Danmark sætter vi ofte drager op om efteråret, hvor der er god vind.
Tag en tur ud på en strand eller en mark med åbne vidder og stabil
vind, så dragen kan flyve frit og ikke bliver viklet ind i træer og buske.

Sådan gør I

I skal bruge...
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyndt plastik (f.eks. indkøbsposer)
eller stærkt papir
To rundstokke på 90 cm (ca. 8 mm
tykke)
En let træk-ring (f.eks. en lille
nøglering)
Stærk tape
Tændstikker
Tynd snor (f.eks. nylon-fiskeline
0,6-1,0 mm tyk)
Træ til vindsel
Hale af farvet papir eller avispapir

1. Få en voksen til at lave en skabelon. Skær et stykke plastik eller
papir ud efter skabelonen.
2. Sæt pindene godt fast med tape. Forstærk de to hjørner med tape
og tændstikker.
3. Lav et lille rundt hul bag hver tændstik. Klip et stykke styre-snor
der er tre gange dragens højde. Bind en ende fast i hvert hul og sæt
træk-ringen fast midt på snoren.
4. Lav et vindsel til at vikle dragesnoren op på: Skær et stykke krydsfiner eller lignende i en timeglasform, bind 40-50 meter træksnor fast
midt på timeglasset og vikl resten af snoren omkring. Bind derefter
snoren godt fast til træk-ringen.
5. Lav en flot, lang hale til dragen. Halen kan laves af lange strimler
af papir eller plastik. Klips 1-2 strimler fast i de to nederste hjørner af
dragen.
6. Nu er I klar til den første flyvetur. Hvis I har lavet en papirdrage,
kan I male den i flotte farver.

